Ridhästens Samfällighetsförening

1

Infobrev augusti 2019
Styrelsen informerar

Under sommaren har tvätt av sopkärl och slamsugning av dagbrunnarna i området
genomförts.
Avtalet med Regarden har inte förlängts och ett nytt företag kommer att sköta de
gemensamma gräsmattorna och grönytor med start i september. Vårt skötselavtal förutsätter
även egna arbetsinsatser. Avtalet påverkas således av den egna arbetsinsatsen för att hålla
kostnaden nere. Arbetsdagarna är därför viktiga för vår ekonomi. Det ligger i vårt
gemensamma intresse att området hålls välskött, något som alla kan bidra till under hela året.
I november kommer vi även att byta internetleverantör till Bahnhof. Bahnhof kommer att
leverera 1000 Mbit/s samt en ny router. Information ang. byte av internetleverantör och
installation av fiberomvandlare kommer till hösten.
Ett förnyat avtal med Telenor för tv-utbudet kommer då också träda i kraft och då blir det
möjligt att byte till en ny tv-box.
Vi har under två veckor haft sommarjobbare i området som har gjort en fin insats och
hunnit med många olika uppgifter, från sopning i stora garaget till målning och oljning samt
klippning av buskage och ogräsrensning med mera. Vi har även haft en sommarjobbare som
tömt sopkorgarna under sommaren. Tack för ert arbete! Tack också till Sollentuna Kommun
som återigen står för halva lönekostnaden.

Grovsopor

Vi kommer att ställa upp en container för grovsopor helgen 20-23 september. Denna service
är främst ämnad för boende utan bil och som inte själva kan åka till återvinningscentralen.
Det är viktigt att man följer de föreskrifter som gäller och att man inte slänger byggavfall,
däck eller el-avfall bland grovsoporna. Det kommer även att finnas en el-bur uppställd dessa
dagar.

Höstens arbetsdag

Eftersom den sista helgen i oktober är ganska sent på året samt infaller med höstlovet flyttas
höstens arbetsdag till lördagen den 12 oktober. Vi hoppas att så många som möjligt kan
delta och upprepa succén från förra året!
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